اخبار

انتصاب معاون برنامهریزی بانک سینا

ح سومین شعبه دانش بنیان بانک
افتتا 
ملی ایران در پارک فناوری پردیس

سومین شعبه تخصصی دانش بنیان کشور
توس��ط بانک ملی ای��ران در پارک فناوری
پردیس آغاز به کارکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
عباس ش��فیعی رییس هی��ات مدیره بانک
در این مراس��م که با حضور مدیران ارش��د
ای��ن بانک ،امام جمعه ،فرماندار ،فرماندهی
انتظام��ی ،رییس دادگس��تری و دادس��تان
شهرس��تان پردیس و همچنین مش��تریان
ویژه بانک برگزار ش��د ،با بی��ان اینکه این
ش��عبه در راس��تای منوی��ات مق��ام معظم
رهبری و اهمیت شرکت های دانش بنیان
در اقتصاد کش��ور افتتاح شده است ،گفت:
امروز دو هزار و هش��تصد و سی و ششمین
شعبه فعال بانک ملی ایران در حالی افتتاح
می ش��ود که ما مکلف به کوچک سازی و
کاهش تعداد شعب بانک هستیم اما افتتاح
این ش��عبه تخصصی نشان از اهمیت حوزه
فن��اوری های نوین و ش��رکت های دانش
بنیان برای بانک ملی ایران دارد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ا افتتاح ش��عبه
تخصص��ی پارک فن��اوری پردیس خدمت
رس��انی بیشتر و ویژه تری به مردم گرانقدر
این منطقه و همچنین ش��رکت های دانش
بنیان خواهیم داش��ت ،افرود :ابتدای امسال
بس��ته حمایتی از شرکت های دانش بنیان
در بانک ملی ایران به تصویب رس��ید و در
س��ه ماهه نخس��ت نیز حدود  ۱۴درصد از
س��بد تس��هیالت بانک به این ش��رکت ها
اختصاص یافته است .همچنین تیم حمایتی
ویژه بانک به منظور کاهش بروکراس��ی ها
در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده
است.
شفیعی بیان کرد :اکنون راه نجات کشور در
حوزه های اقتصادی و صنعت ،شرکت های
دانش بنیان هس��تند که باید شکوفایی این
شرکت ها با حمایت بانک ها اتفاق بیافتد.
بیژن مق��دم بیرانوند معاون امور ش��عب و
بازاریابی نیز با تاکید بر نقش مثبت بس��ته
وی��ژه حمایتی بانک ملی ایران از ش��رکت
ه��ای دانش بنیان گف��ت :بانک ملی ایران
اخی��را نیز تفاه��م نامه ای را در راس��تای
حمایت از شرکت های دانش بنیان به امضا
رس��اند و امیدواریم بتوانی��م نقش حمایتی
خوبی از این شرکت ها داشته باشیم.

ب��ا حکم سرپرس��ت بانک س��ینا ،مهدی
باس��تان ب��ه عن��وان سرپرس��ت معاونت
برنامهریزی این بانک منصوب شد.
غالمرض��ا فتحعل��ی در مراس��م معارفه
سرپرس��ت معاونت برنامهری��زی ،ضمن
قدردان��ی از تالشهای حم��داهلل جمالی،

معاون پیش��ین برنامهریزی ،ب��ا تأکید بر
اهمی��ت ح��وزه برنامهریزی ب��رای بانک
گف��ت :ح��وزه برنامهری��زی دارای ابعاد
گس��تردهای اس��ت و از ارکان مه��م در
ترس��یم اهداف ،برنامهها و سیاستهای
بانک است.

وی تصری��ح ک��رد :الزم اس��ت معاونت
برنامهری��زی ب��ا تدوی��ن سیاس��تها،
ی بلندمدت و اس��تفاده بهینه از
برنامهریز 
تجربیات گذشته ،منشاء نوآوری و تحولی
شگرف در عملکرد بانک باشد.
مه��دی باس��تان ،سرپرس��ت معاون��ت

برنامهری��زی بانک س��ینا دارای دکتری
تخصصی مهندسی صنایع است و پیش از
این معاون برنامهریزی و هدایت راهبردی
بان��ک انص��ار ،رئی��س ادارهکل مدیریت
تحول بانک سپه و مدیر امور ادغام بانک
انصار در بانک سپه بوده است.

گسترش فرهنگ قرضالحسنه گرهگشای معضل بیکاری در جامعه است

دولت باید به بانکهای قرضالحسنه برای
حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده
کمک کند ،گفت :با حمایت و تأمین منابع
دولتی ،بانکهای قرضالحس��نه میتوانند
شرایط امن و متعادل اقتصادی را در عرصه
بوکارهای خرد و خانگی فراهم کنند.
کس 
راستیالحسینی با بیان اینکه هیچ کدام از
 ۲بانک تخصصی قرضالحس��نه از منابع
دولتی اس��تفاده نمیکنند ،اظهار داشت :با
اینکه بانکهای قرضالحسنه از متعهدترین
و پیشروترین بانکها در تأمین وام تکلیفی
هس��تند ،اما باید روی پای خود بایستند و
منابع را خ��ود تأمین کنند .معاون مدیریت
شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در قم
با تأکید بر اینکه قرضالحس��نه در کشور
مغف��ول و مظلوم مانده ،گفت :اگر دولت با

تخصیص منابع ،توزیع عدالت اقتصادی را
به بانکهای قرضالحسنه بسپارد ،میتوان
چرخ��ه تولی��د مل��ی و مص��رف داخلی و
اشتغالآفرینی را رونق داد .راستیالحسینی
در بخ��ش دیگری از گفتوگ��وی خود با
معرفی کتاب «برکت قرضالحس��نه» که
به بررس��ی طرحهای متنوع قرضالحسنه
میپردازد ،توضی��ح داد :یکی از طرحهایی
که ب��ه توس��عه اش��تغالآفرینی و کاهش
آس��یبهای اجتماعی و اقتصادی ناش��ی
از بیکاری کمک میکن��د ،طراحی پلتفرم
چند منظوره یکپارچه و جامع است .در این
پلتفرم اطالعات گس��ترده از افراد بیکار و
خیر و دیگر کس��انی
تولیدکنن��دگان ،افراد ّ
ک��ه میتوانند ب��ه موض��وع کارآفرینی و
اش��تغالزایی کمک کنند ،ایجاد میشود.

7

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

اخبار

معاون مدیریت شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران:

معاون مدیریت شعب بانک قرضالحسنه
مه��ر ای��ران گف��ت :ب��ا فرهن��گ غن��ی
قرضالحس��نه میت��وان از تولی��د ملی و
مصرف داخل��ی حمایت ک��رد و عالوه بر
ایجاد تعادل اقتصادی به محرومیتزادیی و
توسعه اشتغال و کارآفرینی دست یافت.
به گ��زارش روزنامه عصر ایرانیان به نقل
از روابط عمومی بانک قرضالحس��نه مهر
ایران« ،سید رضا راستیالحسینی» معاون
مدیریت ش��عب بانک قرضالحس��نه مهر
ای��ران در ق��م از طراحی پلتف��رم جامع و
یکپارچه ساماندهی اشتغالآفرینی و توسعه
کارآفرینی بر اس��اس نظام قرضالحس��نه
خب��ر داد و گفت :با حمایت دولت و حضور
مردم در توس��عه فرهنگ قرضالحس��نه،
امکان اشتغالآفرینی افزایش مییابد.
راستیالحس��ینی در گفتوگ��و با موضوع
ارتب��اط متقاب��ل اش��تغالزایی و توس��عه
کارآفرینی و فرهنگ قرضالحسنه با اشاره
به اینکه قرضالحس��نه رفت��ار و فرهنگی
اخالقی اس��ت و آث��ار ف��راوان اقتصادی
و اجتماعی ب��ه دنبال دارد ،گف��ت :با این
فرهن��گ غنی میت��وان از تولی��د ملی و
مصرف داخل��ی حمایت ک��رد و عالوه بر
ایجاد تعادل اقتصادی به محرومیتزادیی و
توسعه اشتغال و کارآفرینی دست یافت.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه بانکه��ای
قرضالحس��نه بای��د م��ورد حمایت دولت
باشند ،گفت :اگر به دنبال حفظ تولید ملی
و توسعه اش��تغال هستیم ،باید طرح خرید
کاالی ایرانی با تأمین منابع الزم توس��ط
دولت ،تقویت و حمایت شود.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه
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وی با انتقاد از وجود س��امانههای متعدد و
پراکن��ده و بالتکلیف در نهادهای مختلف
دولتی که به نام حمایت از اشتغالآفرینی و
کاریابی مطرح میشود ،گفت :تنها راهکار
ساماندهی و دستیابی به اطالعات جامعه
اشتغالجویان ،کارآفرینان ،تولیدکنندگان،
س��رمایهگذاران و اف��راد خی��ر در زمین��ه
کارآفرین��ی ،ایجاد پلتف��رم چندوجهی در
قالب عقد قرضالحسنه است .در این طرح
حتی روس��تاهای دورافتاده و کمبرخوردار
میتوانند بر اس��اس نیازه��ای واقعی خود
تأمین منابع ش��وند و شغلهای متناسب با
کمبودهایشان ایجاد کنند .معاون مدیریت
ش��عب بانک قرضالحس��نه مهر ایران در
استان قم با بیان اینکه باید زنجیره فروش
و ارائه کاال در قالب قرضالحسنه در کشور

تقویت و حمایت شود ،گفت :متأسفانه باید
اعتراف کنم بس��یاری از س��امانههایی که
به نام اش��تغالزایی مطرح میشود ،دردی
از بی��کاری دوا نمیکن��د و حتی میتوان
مدعی شد که بعضی از این سامانهها کام ً
ال
صوری اس��ت و تنها مناب��ع دولتی را هدر
میدهد .راستیالحسینی با تأکید بر اهمیت
شعار سال ،از عدم امکان ورود شرکتهای
دانشبنی��ان به طرحهای قرضالحس��نه
انتقاد کرد و گفت :بدون شک استفاده این
ش��رکتها از منابع قرضالحسنه ،یکی از
عوامل مهم اشتغالآفرینی و ارزش افزوده
تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی است.
این محقق حوزه قرضالحس��نه بار دیگر
ب��ه آثار مه��م و با برکت توس��عه فرهنگ
قرضالحس��نه در زمینهه��ای اجتماعی و
اقتصادی اشاره کرد و گفت :واقع ًا فرهنگ
قرضالحس��نه و در پ��ی آن بانکه��ای
قرضالحس��نه در جامعه مغفول و مظلوم
هستند .رس��انههای جمعی با حمایتهای
معنوی و معرفی ارزشهای قرضالحسنه
میتوانند منج��ر به حض��ور و ورود مردم
ب��ه برنامهه��ای قرضالحس��نه ش��وند.
راستیالحسینی با طرح این موضوع که هر
ایرانی با دریافت یک کارت قرضالحسنه
میتواند به یک نیکوکار غیرمس��تقیم بدل
شود ،گفت :با حمایت جدی بانک مرکزی
و وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی و همچنین
معرف��ی برنامهه��ای قرضالحس��نه در
رسانههای جمعی ،بانکهای قرضالحسنه
میتوانن��د وظیفه خود را ب��ه بهترین نحو
انجام داده و با ارائه انواع وام قرضالحسنه،
نیازهای مختلف مردم را تأمین کنند.

برنام ه های بیمه کوثر برای سودآوری
و ارائه محصوالت نوآورانه

ی نفعان در
بیمه کوثر برای افزایش رضایت ذ 
زمین ه س��ودآوری و ارائه محصوالت نوآورانه
برنام�� ه های کوتا ه و بلندم��دت را طراحی و
براس��اس ج��دول زمانبن��دی اجرایی کرده
اس��ت .به گزارش روابطعمومی بیمه کوثر،
مدیرعامل شرکت در گفتوگو با «سرمایه و
ث��روت» به مطلب فوق اش��اره کرد و گفت:
تحقق اهداف و چشمانداز شرکت در رضایت
مش��تریان و س��ودآوری با اج��رای بهموقع
برنامهها و تاکتیکهای مدنظر است و ما برای
رسیدن به این مقصود به مدیریت مسئوالنه و
پاسخگو و همت و تالش مضاعف همه ارکان
مجموعه بیمه کوثر نی��از داریم .وی خدمت
صادقان��ه و تکریم مش��تریان را بزرگترین
ش��کر نعمت زندگی کاری در این شرکت با
نام ارزش��ی کوثر دانست و گفت :با توجه به
اینکه محصول یک ش��رکت بیمه اطمینان،
امنیت و آرامش اس��ت بنابراین اعتمادسازی
و مدیریت ریسک برای بیمه کوثر از اهمیت
باالیی برخوردار است و در این زمینه باید به
همراهی با مشتری ،رصد تغییرات محیطی،
رش��د فن��اوری ،ض��رورت تحلی��ل دادهها و
توس��عه کیفی ش��بکه فروش توجه بیشتری
داشت .برای ایجاد تمایز در خدمتدهی باید
رسیدگی به پروندههای خسارتی تسریع و به
بهترین شکل ممکن انجام شود بهگونهای که
بیمهگذار حالوت و شیرینی دریافت پوشش
بیمهای را در زمان مناسب حس کند.

فرهنگی
اخبار
تغییر ریلگذاری تئاتر کشور با تقویت
محتوا و حمایت از استعدادهای جوان

در نخس��تین جلسه ش��ورای سیاستگذاری
چهلویکمین دوره جشنواره تئاتر فجر که با
حضور محمدمهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ
و محمود ساالری ،معاون هنری وی برگزار
شد ،احکام اعضای این ش��ورا از سوی وزیر
فرهنگ اهدا شد .به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،محمدمهدی اسماعیلی در نخستین
جلسه شورای سیاستگذاری چهلویکمین
دوره جش��نواره تئاتر فجر با اشاره به اهتمام
جدی وزارت فرهنگ در دولت مردمی مبنی
بر اعتالی ح��وزه تئاتر اف��زود :بنای وزارت
فرهنگ ایجاد تحولی ج��دی در حوزه تئاتر
کشور اس��ت که در راستای دستیابی به این
تح��ول باید عالوه بر توج��ه جدی به مقوله
زیرس��اختها بای��د اقدام��ات و فعالیتهای
مناسبی نیز تدارک دیده ش��ود .وی با اشاره
به بازدیدهای اخیر خود از مجموعه تئاتر شهر
و تاالر س��نگلج در راستای اهمیت به مقوله
زیرس��اختهای حوزه تئاتر گفت :بازس��ازی
و نگهداری مجموعههای باس��ابقه و احداث
تاالره��ای فرهنگ��ی و هنری پیش��رفته در
شهرهای مختلف کشور از رویکردهای اصلی
وزارت فرهنگ بهشمار میرود .رئیس شورای
هنر کش��ور با تاکید بر تقویت بخش «تولید
محتوا» در حوزه تئاتر خاطرنشان کرد :تحول
اساسی که در این حوزه به دنبال آن هستیم
مس��تلزم توجه ویژه بر تقویت بخش «تولید
محتوا» اس��ت که با حمایت از استعدادهای
جوان و استفاده از ظرفیت عظیم آنها برای
تقویت بخش تولید محتوا ،تغییر ریلگذاری
تئاتر کش��ور تس��هیل میش��ود .اسماعیلی
ب��ا بیان اینک��ه حضور دو ت��ن از نمایندگان
مجلس در ش��ورای سیاس��تگذاری جشنواره
تئات��ر فجر میتواند منش��أ اتفاقات مثمرثمر
برای تقویت حوزه تئاتر کش��ور باش��د گفت:
جلس��ات شورای سیاس��تگذاری تئاتر فجر
نه تنها جنبه فرمایش��ی ندارد بلکه با برپایی
جلسات منظم به دنبال تقویت نقش نظارتی
و تحولی این شورا هستیم .در نخستین جلسه
ش��ورای سیاس��تگذاری چهلویکمین دوره
جشنواره تئاتر فجر که با حضور محمدمهدی
اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و محمود ساالری،
معاون هنری وی برگزار شد ،احکام اعضای
این شورا از سوی وزیر فرهنگ اهدا شد.

پیامهای حماسه حسینی؛

چرا باید دشمنان امام حسین (علیه السالم) را لعن کرد؟

به مناس��بت فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) در سلسله مطالب «پیامهای حماسه حسینی»
به واکاوی زمینهها و اهداف نهضت س��رخ حس��ینی می
پردازیم .عاش��ورا نه یک حادثه که یک فرهنگ اس��ت؛
فرهنگ��ی برخاس��ته از متن اس�لام ن��اب محمدی که
نقش حیاتی را در اس��تحکام ریش��هها ،رویش ش��اخهها
و رش��د بار و برهای آن ایفا کرده اس��ت .نهضت عاشورا
هی��چ گاه در محدوده زم��ان و جغرافیای خاصی محصور
تشیع در راستای
نمانده اس��ت ،بلکه همواره الهام بخش ّ
حرکتها ،جنبشها و قیامهای راستین شیعه بلکه بسیاری
از نهضتهای آزادی خواهان��ه دیگر در برابر کانونهای
ظلم و کفر و نفاق بوده است .علما و اندیشمندان مسلمان
همواره برای حراست از کیان فرهنگ عاشورا ،نه فقط آن
را در طول اعصار متمادی بازگو کرده است ،بلکه حتی به
بازسازی آن و پاسداری از ارزشهای ناشی از آن پرداخته
است .بازسازی مضامین و مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا در
ه��ر عصر و زمانی به فراخور حال آن زمان ،تأثیر بس��یار
شگرف و سازندهای در راه پیشبرد اهداف مقدسی همچون
نش��ر معارف و فرهنگ اس�لام ناب ،بر جای نهاده است.
تاریخ شیعه گواه صادق و روشنی از این بازسازیها است.
گفت��ار آیت اهلل مصباح در عین برخ��ورداری از صالبت و
متان��ت ،بی پیرایگی خ��اص خود را داش��ت ،و از برکات
وجود ش��خصیت گرانقدری نش��أت مییافت که زبانش
بیان قرآنی ،دلش ماالمال از عش��ق الهی ،و جانش لبریز
از محب��ت و ارادت به حضرت ختمی مرتبت (ص) و اهل
بی��ت عصمت و طهارت (ع) بود .درصددیم به مناس��بت
فرارس��یدن ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسین علیه
السالم در سلسله مطالب «پیامهای حماسه حسینی» به
واکاوی زمینهها و اهداف نهضت سرخ حسینی بپردازیم.
آنچه در ادامه میخوانید بخش دوم از سلس��له درسهای
عاش��ورایی آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی میباشد که
در م��اه محرم  ۱۴۲۱ایراد گردید :خدای متعال انس��ان را
به گونهای آفریده است که هنگامی که چیزی را میبیند
یا مناظری را مش��اهده میکن��د ،اثری میپذیرد که هیچ
گاه گفتهها ،شنیدهها و دانس��تهها آن اثر را ندارد .هر گاه
صحنههایی را بس��ازیم و بازس��ازی کنیم ،خواه در قالب
س��نتی و یا با اس��تفاده از روشهای جدی��د و به صورت
نمایش و فیلم ،به گونهای که جریان عاشورا را برای مردم
مجس��م کند ،بازس��ازی آن صحنهها و نشان دادن آنها
اثری دارد که گفتن و دانس��تن آنه��ا نمیتواند آن اثر را
داشته باشد .نمونه این مسأله را شما خود بارها تجربه کرده
اید .مکرراً حوادث عاشورا را شنیده اید و در ذهن شما جای
گرفته است .میدانید امام حسین (علیه السالم) روز عاشورا
چگونه به ش��هادت رس��ید ،اما آیا دانستههای شما اشک

مجهز نگردیده اس��ت .عالوه بر شناخت ،نیروی دیگری
به ن��ام انگیزشها و هیجانات وج��ود دارد که عامل آن،
احساسات و عواطف است .این عوامل نیز باید تقویت شود
تا نقش خود را ایفا کند .برنامههای عزاداری از جمله این
عوامل است.
چرا باید به یاد وقایع عاشورا عزاداری کرد؟


ش��ما را جاری میکند؟ وقتی در مجالس شرکت میکنید
و مرثیه خوان مرثیه میخواند ،مخصوص ًا اگر لحن خوبی
هم داشته باشد و به صورت جذابی داستان کربال را برای
ش��ما بیان کند ،آن گاه میبینید که بی اختیار اشک شما
جاری میش��ود .این شیوه میتواند در تحریک احساسات
شما تأثیری داشته باشد که خواندن و دانستن چنان اثری
را ندارد .به همین نس��بت آنچه دیده میش��ود به مراتب
مؤثرتر از شنیدنیها است .منظور از این توضیحات آن بود
که ما عالوه بر اینکه باید بدانیم چرا ابی عبداهلل قیام کرد،
و بدانیم که چرا مظلومانه ش��هید شد ،باید این مطلب به
گونهای بازسازی شود تا حتی المقدور بهتر بشنویم و ببینیم
تا عواطف و احساسات ما برانگیخته تر شود .هر اندازه اینها
در برانگیخته تر شدن عواطف و احساسات ما مؤثرتر باشد،
حادثه عاش��ورا در زندگی ما مؤثرت��ر خواهد بود .بنابراین
صِ رف بحث و بررس��ی عالمانه واقعه عاش��ورا نمیتواند
نق��ش عزاداری را ایفا کند .باید صحنههایی در اجتماع به
وجود آید که احساس��ات مردم را تحریک کند .همین که
صبح از خانه بیرون میآیند میبینند شهر سیاه پوش شده
اس��ت ،پرچمهای سیاه نصب ش��ده است ،خود این تغییر
حالت ،دلها را ت��کان میدهد .گرچه مردم میدانند فردا
محرم اس��ت ،اما دیدن پرچم س��یاه اثری را در دل آنها
میگذارد که دانستن اینکه فردا اول محرم است آن اثر را
نمیگذارد .راه انداختن دس��تههای سینه زنی با آن شور و
هیجان خاص خود میتواند آثاری را به دنبال داشته باشد
که هیچ کار دیگر آن آثار را ندارد .پس سوال دوم این بود
که چرا خاطره سیدالشهداء (علیه السالم) را فقط با بحث
و گفتگو ،سخنرانی ،تشکیل میزگرد و نظایر آن زنده نگه
نمیداریم؟ چرا باید عزاداری کرد؟ جواب این است که این
صحنهها باید به وجود بیاید که غیر از عامل شناخت ،عامل
احساس��ی عاطفی نیز در ما تقویت شود .اگر این عواطف

تحریک شود ،آن گاه میتواند اثر کند .نمونه چنین تأثیری
را میتوانی��د در زندگی فردی و نیز زندگی اجتماعی خود
بیابید .به خصوص در این سی چهل سال اخیر که حرکت
حضرت امام (قدس س��ره) علیه دس��تگاه طاغوت و کفر
شروع ش��د .مالحظه کردید که در ایام محرم و صفر نام
سیدالش��هداء (علیه السالم) و عزاداری سیدالشهداء (علیه
السالم) مردم را به حرکت وادار میکرد .این شور و هیجان
سنتی
جز در ایام عاشورا پیدا نمیشود و جز با همین مراسم ِ
عزاداری یا نظایر آن حاصل نمیش��ود؛ باید عمل کرد .و
رفتاری نشان داد که احساسات و عواطف مردم را تحریک
کند ،آن گاه اثر بخش خواهد بود .اینجا اس��ت که متوجه
میشویم چرا امام (قدس سره) بارها میفرمود آنچه داریم
از محرم و صفر داریم( .صحیفه نور ،ج  ،۱۵ص  ).۲۰۱چرا
این همه اصرار داشت که عزاداری به همان صورت سنتی
برگزار شود؟ (صحیفه نور ،ج  ،۱۵ص  ).۲۰۱چون در طول
سیزده قرن تجربه شده بود که این امور نقش عظیمی در
برانگیختن احساسات و عواطف دینی مردم ایفا میکند و
معجزه میآفریند .تجربه نشان داد که بیشتر پیروزیهایی
که در دوران انقالب و یا در دوران جنگ در جبههها حاصل
شد ،در اثر شور و نشاطی بود که مردم در ایام عاشورا و به
برکت نام سیدالشهداء (علیه السالم) حاصل میکردند .این
تأثیر کمی نیست .با چه قیمتی میشود چنین عاملی را در
اجتماع آفرید که این همه ش��ور و حرکت در مردم ایجاد
کند؟ این همه عش��ق مقدس بیافریند ،تا جایی که افراد
را برای ش��هادت آماده کن��د؟ اگر بگوییم در هیچ مکتبی
و ی��ا در هیچ جامعهای چنین عاملی وجود ندارد ،س��خن
گزافی نگفته ایم .پس اینکه باید غیر از بحث و گفتگو کار
دیگری برای بزرگداش��ت حادثه عاشورا انجام داد ،کاری
که در برانگیختن احساسات و عواطف مؤثر باشد ،روشن
شد .جواب کلی سوال این است که انسان فقط به شناخت

ت��ا اینجا فهمیدیم که باید در جامعه عواملی را ایجاد کرد
تا احساسات و عواطف دینی مردم را تحریک کند و آنها
را برانگیزاند تا کاری مشابه کار سیدالشهداء (علیه السالم)
انجام دهند؛ راه او را ادامه دهند و نس��بت به این امر مهم
عالقه پیدا کنن��د .اما موضوع دیگری که در اینجا مطرح
میشود این اس��ت که یگانه راه برانگیختن احساسات و
عواطف عزاداری و گریه نیس��ت .عواطف انس��ان ممکن
است با مراسم جشن و سرور هم تحریک شود .میدانیم
که در والدتهای مبارک ،در میالد خود سیدالشهداء (علیه
السالم) ،وقتی مراسم جشن برگزار میشود ،مدحها خوانده
میش��ود و مردم از طریق آنها ش��ور و نشاطی مییابند.
س��وال سوم این است که چرا برای تحریک احساسات از
مراسم شاد استفاده نمیکنید؟ چرا باید گریه کرد؟ چرا باید
به خود زد؟ چرا باید زنجیر بزنیم؟ بیاییم به جای این کارها
جشن بگیریم ،نُقل و نبات پخش کنیم ،شیرینی بدهیم،
مدح و س��رود بخوانیم ،تا احساسات مردم تحریک شود.
جواب این اس��ت که احساس��ات و عواطف انواع مختلفی
دارد .تحریک هر نوع احساس��ات و عواطف ،باید با حادثه
مربوط متناسب باشد .حادثهای که بزرگترین نقش را در
تاریخ اسالم ایفا کرد ،حادثه شهادت ابی عبداهلل بود .او بود
که مسیر تاریخ اسالم را عوض کرد .او بود که درسی برای
حرکت ،برای نهضت ،برای مقاومت و برای اس��تقامت تا
روز قیامت به انس��انها داد .برای آنکه آن خاطره تجدید
شود ،فقط مجلس جشن و شادی کافی نیست .باید کاری
متناس��ب با آن حادثه انجام داد .یعنی باید کاری کرد که
حزن مردم برانگیخته ش��ود ،اشک از دیدهها جاری شود،
شور و عشق در دلها پدید آید .و در این حادثه چیزی که
میتواند چنین نقشی را بیافریند ،همین مراسم عزاداری و
گریس��تن و گریاندن دیگران است؛ در حالی که خندیدن
و ش��ادی کردن هیچ وق��ت نمیتواند این نق��ش را ایفا
کن��د .خندیدن هیچ وقت آدم را ش��هادت طلب نمیکند.
هیچ وقت انس��ان را به ش��لمچه نمیکش��اند .هیچ وقت
نمیتوانست سختیها و مصیبتهای هشت سال جنگ
را بر این مردم هموار کند .این قبیل مسائل عشق دیگری
میخواهد که از س��وز و اشک و شور پدید میآید .راه آن
هم همین عزاداریها است .این سوال سوم که چرا ما باید
برای زنده نگه داش��تن خاطره سیدالشهداء (علیه السالم)
عزاداری و گریه کنیم.

اخبار
طراحان مد و لباس نگران مالکیت
فکری آثارشان نباشند

رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و
صنایع فرهنگی گف��ت :طراحان مد و لباس
دیگر نگران مالکیت فکری آثارشان نباشند
و طی پلتفرمی که برایشان ایجاد کردهایم
میتوانند طرحهایش��ان را به ثبت برسانند.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،محمدحس��ین
ایمانیخوش��خو رئی��س پ��ارک مل��ی علوم
و فناوریه��ای ن��رم و صنای��ع فرهنگی در
نشس��تی که با موض��وع جهاد دانش��گاهی
در آستانه چهلودومین س��الروز تأسیس در
عرصهه��ای علمی ،پژوهش��ی ،آموزش��ی و
فرهنگی س��وابق و خدمات بزرگی را صورت
داده است ،گفت :بهتعبیر رهبر معظم انقالب
اسالمی امروز شرایط ایجاب میکند تا موارد
مغف��ول مان��ده را در گام دوم انقالب مورد
توجه وی��ژه قرار دهیم .وی اف��زود :تاکنون
بخش فرهنگ کش��ور نتوانس��ته در جایگاه
اصل��ی بهعنوان بخش تأثیرگ��ذار و مولد در
پیش��رفت کش��ور قرار گیرد .هم اکنون ۵۱
درصد فارغالتحصیالن کش��ور در رشتههای
علوم انسانی هس��تند ،درحالی که  ۴۸پارک
عل��م و فن��اوری خدم��ات ش��أن مربوط به
رش��تههای غیر علوم انس��ان اس��ت و این
موضوع خأل بزرگی است .رئیس پارک ملی
علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی ،به
ایجاد طرح پارک ملی صنایع و فناوریهای
نرم اش��اره ک��رد و با تاکی��د براینکه در این
پارک بهدنب��ال تبدیل ایده به محصول و در
نهایت صادرات هس��تیم ،گفت :مقام معظم
رهبری فرمودند« :جوانان با حرکت جهادی
علم را به فن��اوی و فناوری را به صنعت در
جهت صادرات تبدیل کنند « .وی ادامه داد:
تاکنون تمرکز پارکها به رشتههای پزشکی
بوده و پیش��رفتهای زیادی صورت گرفته
اس��ت؛ درحالی که اگ��ر در حوزههای دیگر
نیز حمایت صورت میگرفت حتم ًا پیشرفت
میکردیم .ما در بسیاری از موضوعات دارای
مزی��ت نس��بی در دنیا و در برخ��ی دیگر از
شاخهها مزیت مطلق داریم .ایمانی خوشخو
گفت :از لحاظ داش��تههای فرهنگی هنری
دارای مزیت مطلق هس��تیم و پارک صنایع
فرهنگ��ی منحص��ر به فرد و مل��ی در حوزه
صنایع فرهنگ��ی و فناوریهای نرم فعالیت
خواهد داش��ت که قرار اس��ت به موضوعات
مغفول مانده علوم انسانی توجه کند.

